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V O L L E Y B A L L S E S O N G E N       

  
2021-22 
 
Velkommen til Spirit Lørenskog Volleyballklubb. 
 
Klubben er 49 år sesongen 2021/22 – og har opparbeidet seg et meget godt 
volleyball-miljø - både sportslig og sosialt. 
Mange nasjonale og internasjonale toppspillere startet sin 
volleyballkarriere i vår klubb som, med sine mange lag, vil ha et 
tilbud til de aller fleste. 

- Kom til oss og opplev god volleyball! 

 

Våre lag: 
  

ALDERSBESTEMTE LAG 

Vi har lag for gutter opp til U13, denne gruppa har løpende opptak gjennom året for 
nye spillere. 
Treningstid og sted:  
Skårerhallen mandager 19.30 - 21.00 
Skårerhallen onsdager 19:30 - 21:00 
Kjennhallen torsdager 16.30 – 18.00 
  
Ungdomsserien  
Det er 6-7 turneringer i løpet av sesongen, og vi melder på det 
antall lag vi har spillere til, for den enkelte turnering. 
 

DAMER 

Vårt damelag heter Skjetten Volleyballklubb.  
 
D1 - 1. divisjon 

Dette laget spiller landsdekkende seriespill. 
 
D2 - 2. divisjon 

Dette laget spiller regionalt seriespill på Østlandet. 
I tillegg har Skjetten flere lag på aldersbestemte nivåer på juniorsiden.  
For mer informasjon, besøk gjerne deres hjemmeside ssk.no/volleyball.  

http://www.spiritvolleyball.no/
http://ssk.no/volleyball.aspx


 

 

 
 
HERRER 
Vi har herrelag i tre divisjoner, som alle har egen 
treningstid og kamper gjennom sesongen.  
 
H1 -  1.divisjon 

Dette laget spiller i landsdekkende seriespill. 
Treningstid: 

- Mandag 19:30-21:30 
- Torsdag 20:00-22:00 

 

H2 -  3.divisjon                                                          
Dette laget spiller i regionalt seriespill på Østlandet 
Treningstid: 

- Mandag: 19:30-21:30 
- Onsdag: 19:30-21:30 

 
 

KOSTNADER 
Nytt av året: Fakturering av TK og MK vil foregå over det nye KlubbAdmin systemet. 
 

MK – Medlemskapsavgift. Betales en gang i året.  
MK-spiller sesong:  650 kr  
MK-støttemedlem sesong: 100 kr 
 
TK - Treningskontingent for senior. Betales to ganger i året:  
TK - høst:  1575 kr  
TK - vår:  1575 kr  
Totale kostnader i året, inkludert TK og MK = 3800 kr 
 
TK – Treningskontigent for junior, under 18 år. Betales to ganger i året. 
TK – høst:   1150 kr 
TK – Vår:  1150 kr 
Totale kostnader i året, inkludert TK og MK: 2950 kr 
 
TK – Treningskontigent for student eller medlemmer uten jobb. Betales to ganger i året. 
TK – høst:  1250 kr 

TK – vår:  1250 kr 

Totale kostnader i året, inkludert TK og MK: 3150 kr 

 
LISENS 

Hvis man skal spille kamper – skal det betales lisens til NVBF - Volleyballforbundet.  
Dette dekker forbundets administrasjonskostnader – samt at spilleren er forsikret på treninger og 
kamper og alle reiser til og fra. 
Satser – Lisens: https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/lisens/Sider/Lisenssatser.aspx  

https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/lisens/Sider/Lisenssatser.aspx


 

 

 

VIKTIG! Håndtering av Covid-19 
 

På grunn av den pågående smittesituasjonen i verden, følger vi i Spirit Lørenskog en 
rekke strenge anbefalinger og retningslinjer fra FHI, NVBF og Helsedirektoratet.  
 
Koronavettregler fra NVBF:https://volleyball.no/nyheter/nvbfs-koronavettregler 
 
De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er: 

1. Syke personer skal holde seg hjemme 
2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
3. Hold avstand og reduser kontakt med personer 

 
Spesifikke tiltak i Spirit Lørenskog: 

1) Alle volleyballer desinfiseres av laget før og etter bruk. Lagene lager lister 
over ansvarlige fra økt til økt. Utstyr for desinfisering ligger tilgjengelig på 
klubbrommet. 

2) Alle spillere har egen medbrakt flaske med hånddesinfeksjon som brukes 
regelmessig under treningen, eksempelvis i hver pause. Husk regelmessig 
håndvask resten av dagen. 

3) Alle med luftveissymptomer (men ikke påvist Coronasmitte) holder seg 
hjemme til 24 timer etter siste symptom. 

4) Alle spillere over 12 år (og foreldre til barn under 18 år) må ta e-læringskurs 

(Play it safe) etter NVBF’s anbefaling. Link finnes gjennom nettsiden lenger 

opp. Bevis på fullført kurs sendes til felles gruppechat, eller i Spond. 
5) Appen Spond vil brukes til å organisere alle treninger og kamper for lagene. 

Denne appen vil også fungere som kontaktliste ved påvist Coronasmitte for 
videre smittesporing. Alle spillere over 15 år må installere appen. for spillere 
under 14 år må godkjenning fra foreldre hentes inn, hvis hver spiller legges til. 

Andre nyttige linker: 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 
 
 
 
  

https://volleyball.no/nyheter/nvbfs-koronavettregler
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
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OPPLYSNINGER - INNMELDING 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
NAVN    : 
 
 
ADRESSE   : 
 
 
FØDSELSDATO  : 
 
 
KJØNN  : 
 
 
TLF   : 
 
 
TLF – foreldre : 
 
    ( under 18 år ) 
 
MAIL    : 
 
 
MAIL – foreldre  : 
    ( under 18 år ) 
 
 
EVT OPPLYSNING : 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sendes pr mail :  post@spiritvolleyball.no / benjamin.erdal@gmail.com 
Leveres:   På trening 
Kontonummer:   1310.26.72261  

http://www.spiritvolleyball.no/
mailto:post@spiritvolleyball.no

